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Öz 

Günümüz Malatya kentinde yerleşim ve iskân, 19. yüzyıl ortalarından itibaren başlamış‐

tır. Kent bu açıdan bakıldığında, Geç Osmanlı ile I. ve II. Ulusal Mimarlık dönemlerine 

tarihlenen çok sayıda kültür varlığına sahiptir. 1850‐1950 arasına tarihlenen bu kültür 

varlıkları içerisinde kamu yapıları özel bir öneme sahiptir.  

II. Mahmud Dönemiʹnde teşekkül eden, II. Abdülhamid Dönemiʹnde ise kullanımı yay‐

gınlaşan redif teşkilatına ait yapılardan biri olan Malatya Askerlik Şubesi Binası, kentte 

yer alan tarihi kamu yapıları içerisindeki tek askeri bina olma özelliği taşımaktadır. Ma‐

kalede, mülkiyeti günümüzde yerel yönetimlerde olan ve Kent Müzesi yapılmak üzere 

restore edilen Malatya Askerlik Şubesi Binası; mimari açıdan ele alınarak incelenmiş, 

benzer kamu yapıları ile karşılaştırması yapılarak değerlendirilmiştir. 
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Abstract 

Settlement in Malatya began in the middle of 19th century. Because of that there are several cultu‐

ral assets dated to late Ottoman and the First and Second National Architecture Periods. Public 

buildings dated to between 1850‐1950 has special significance. Malatya Recruiting Office. Buil‐

ding which belongs to military establishment that was formed in Mahmud II. period and became 

common in Abdülhamit II. period, is the only military building among other historical public 

buildings. In this study, Malatya Recruiting Office Building, which was restored to be a city mu‐

seum by local authorities that has its property rights, was analyzed within the perspective of archi‐

tecture and evaluated by comparing similar public buildings. 
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I. GİRİŞ 

Malatya  Kenti  Doğu  Anadolu  Bölgesi’nin  en  batısında,  Yukarı  Fırat 

Havzası  sınırları  içerisinde, Uzunyayla Platosu, Karakaya Baraj Gölü, Ma‐

latya,  Yama  ve Nurhak  dağları  arasında  yer  almaktadır  (Elibüyük,  2013: 

184). 

Malatya şehrinin nüvesini, bugün Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde yer 

alan Arslantepe Höyüğü  oluşturmaktadır. Höyükte MÖ  5.000’lere  kadar 

giden yerleşim, Bizans Dönemi’ne kadar devam etmiş, daha  sonra bugün 

Battalgazi ilçesi olarak adlandırılan Eski Malatya’ya kaymıştır. Bugün Eski 

Malatya olarak anılan Battalgazi’deki  İskân  ise 19. Yüzyıl ortalarına kadar 

sürmüştür. Mısır Valisi  Kavalalı Mehmed Ali  Paşa’nın  oğlu  İbrahim  Pa‐

şa’nın Anadolu’daki ordusunun karargâhını Elazığ’dan Malatya’ya taşıması 

ve halkın Aspuzu Mevkiinden güneye inmemesi bugünkü Malatya şehrinin 

teşekkül  etmesine  neden  olmuştur  (Göğebakan,  2003:  471).  Bu  değişime 

istinaden, Malatya olarak  tanımlayabileceğimiz bu yeni yerleşim alanında, 

19. yüzyıl  ikinci yarısı ve sonrasına (bir diğer ifadeyle geç dönem Osmanlı 

ve Cumhuriyet dönemlerine) tarihlenen çok sayıda kamu yapısını görmek 

mümkündür. 

Makalede; 19. yüzyıl sonlarına tarihlenen bir kamu yapısı olan Eski Ma‐

latya  Askerlik  Şubesi  Binası’nın  mimari  analizi  yapılarak,  Anadolu’daki 

benzer örnekler ile karşılaştırması yapılmaya çalışılmıştır. 

 

II. OSMANLI ASKERİ MİMARİSİ  

Modern;  içinde  bulunulan  zaman  anlamına  gelmektedir  (Demirkol, 

2008: 21). Modernleşme  ise; 17. yüzyılda ortaya çıkmış ve zamanla Avru‐

pa’dan tüm dünyaya yayılmış bir toplumsal değerler sistemi ve organizas‐

yonudur. Osmanlı  İmparatorluğu’nun modernleşme sürecini Lale Devrine 

kadar götürmek mümkündür. Osmanlı  sanatındaki batılılaşma  eğilimleri‐

nin de ilk olarak Lale Devrinde (1718‐1730) görülmeye başladığı söylenebi‐

lir. (Yenişehirlioğlu, 1993: 57). Siyasi tarihle sanat ve mimarlık hareketlerinin 

birbirine paralel bir seyir izlediği bu süreçteki yenilik ve ıslahatların büyük 

bir kısmı askeri alanda yapılmıştır. 

I. Mahmud döneminde, Fransız kökenli bir asker olan Comte de Bon‐

neval, askeri alanda bir dizi yenilikler yapması için 1729 yılında İstanbul’a 

davet  edilmiş  ve Müslüman  olup Ahmet  (Humbaracı Ahmet Paşa)  adını 

aldıktan  sonra  (1731  senesinde) humbaracı ocaklarını  ıslah etmekle görev‐

lendirilmiştir  (Lewis, 1984: 48).  III. Mustafa döneminde de askerî alandaki 

yenilikler devam etmiştir. Macar asıllı Fransız bir subay olan Baron do Tott, 

III. Mustafa’nın  saltanat  yıllarının  en  önemli  ıslahatçılarındandır  (Berkes, 

2004: 80‐84). Osmanlı İmparatorluğu için çok sayıda sefere çıkan ve raporlar 
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hazırlayan Tott, çeşitli askeri birliklerin ve okulların açılmasına da öncülük 

etmiştir. 

19. yüzyıl, Osmanlı  İmparatorluğu’nun ekonomik buhran, savaş ve  is‐

yanlarla mücadele ettiği bir evredir. 19. yüzyılda bir önceki yüzyılda olduğu 

gibi, kötü gidişata yönelik önleyici hareketlerinin öncelikle askerî alanlarda 

yapılması  gerektiği  düşünülmüştür.  Bu  bağlamda  yapılan  en  önemli  ilk 

girişim, Nizam‐ı Cedid hareketidir. Nizam‐ı Cedid genel hatlarıyla; Yeniçeri 

Ocağı’nın yerini alacak ve batı standartlarında asker yetiştirilecek bir ordu 

projesidir (Karal, 2011: 13). Fakat III. Selim bu yenilik hareketini gerçekleş‐

tirmeyi başaramamış, Kabakçı Mustafa İsyanı ile (1807)  tahtan indirilmiştir 

(Akçura, 1985: 130). Buna rağmen III. Selim Dönemi’nde gerçekleştirilen pek 

çok modernleşme hareketi de vardır. Büyük ölçekli kışla binalarının inşası‐

nın başlaması III. Selim döneminin en önemli yeniliklerinden biridir. (İnce, 

1999: 8). Osmanlı İmparatorluğu topraklarında III. Selim’den önceki sürece 

ait çeşitli kışla binaları mevcut olsa da, yeni bir anlayışla şekillenmeye baş‐

layan Osmanlı ordusuna yönelik büyük ölçekli kışla  inşaları,  III. Selim  ile 

beraber  görülmektedir.  Halıcıoğlu  Humbarhane  Kışlası  (1792),  Üsküdar 

Selimiye Kışlası (ilki), Kayseri Nizamı Cedid Kışlası (1806) ve Levent Çiftliği 

Kışlası önemli kışla yapılarından bazıları olup Azatlı Baruthanesi ve Levend 

Çiftliği Hastahanesi askerî amaçlı yapılmış diğer yapılardır. 

III. Selimʹden  sonra  tahta çıkan  II. Mahmud, Osmanlı  tarihi açısından, 

kökten denilebilecek değişikliklere imza atmıştır. Bu değişikliklerin bir kıs‐

mı askeri alanda atılmış olup Yeniçeri Ocağıʹnın kaldırılarak Asakiri Mansu‐

re‐i  Muhammediyyeʹnin  kurulması  dönemin  en  önemli  faaliyetlerinden 

biridir. Bu  yeni ordunun kurulmasının dışında, Redif Askeri Teşkilatıʹnın 

temelleri  de,  II. Mahmud  döneminde  atılmıştır  (Özgen,  2013:  56).  Redif, 

kelimesi  Sonra’dan  arkadan  gelen  ile Nizamiye  sınıfından  sonra  geçilen  sınıf 

anlamlarına gelmektedir  (Sami,  2016:  221). Bir başka  ifadeyle  yedek ordu 

anlamına gelen redif birlikleri, Asakiri Mansure‐i Muhammediyyeʹnin sayı‐

ca yeterli olmamasına bağlı olarak vücuda getirilmiştir (Bolat, 2000: 13,14). 

Her ne kadar II. Mahmud döneminin bir yeniliği olsa da, redif teşkilatı‐

nın  işlerlik kazanması  II. Abdülhamid döneminde olmuştur. Nitekim Mit‐

hat Özgenʹin BOAʹde  ʹredifʹ başlığı  ile yaptığı  taramada, elde edilen 18150 

adet belgenin 11309ʹu II. Abdülhamid Dönemiʹne ait olduğu tespit edilmiştir 

(Özgen, 2013: 64). 

II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı mimarisinde  yeni Osmanlı  şehrinin 

imarında ve tasarlanmasında askeri yapılarında önemli bir yeri vardır. Re‐

dif  teşkilatının kurumsallaşmasına bağlı olarak da,  II. Abdülhamid Döne‐

miʹnde  inşa  edilmiş  çok  sayıda  redif  binasını Anadolu  genelinde  görmek 

mümkündür. Bu durum aslında  II. Abdülhamid Dönemiʹnin  şehircilik an‐
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layışı ile doğrudan alakalıdır1. Nitekim II. Abdulhamidʹin saltanat yıllarında 

adeta bir devlet politikası olarak, hastane, kışla, okul, hükümet konağı gibi 

anıtsal kamu yapıları kent merkezlerinin hâkim noktalarına konuşlandırıl‐

mıştı  (Güntan,  2007:  42).  Bu  anıtsal  kamu  yapıları  içerisinde  özel  bir  yer 

işgal eden askeri yapılardan olan redif binalarını; daire, depo, cephanelik ve 

koğuş olmak üzere dört başlık ve ayrı yapı grubu altında ele almak müm‐

kündür (Özgen, 2013: 232). 

 

III. MALATYA ASKERLİK ŞUBESİ BİNASI 

Askerlik  şubesi  binası; Malatya  İli,  Battalgazi  İlçesi,  Saray Mahallesi, 

Hastane Caddesi ile Kışla Caddesinin kesişme noktasında, 6 Pafta, 46 Ada, 2 

Parselde  yer  almaktadır  (Harita  1). Mülkiyeti  2016  yılına  kadar Milli  Sa‐

vunma Bakanlığında bulunan yapı, müze olarak kullanılması kaydı ile 2016 

senesinde Battalgazi Belediyesiʹne devredilmiştir. 

Kuzeybatı‐güneydoğu doğrultusunda iki katlı olarak inşa edilen asker‐

lik şubesi, dıştan dikdörtgen içten ise haçvari denilebilecek bir plana sahip‐

tir. Günümüzde üzeri  sıvalı olan yapının, yapılan  raspa  sonucu kesme ve 

kabayonu  taştan kargir olarak  inşa edildiği ve bina köşelerinin özel olarak 

vurgulandığı anlaşılmıştır. Dört yüzlü bir kırma çatı ile örtülü olan yapının 

üzeri, Marsilya tipi kiremit kaplıdır. (Fotoğraf 1).Yapının doğusuna sonraki 

süreçte,  asker yatakhanesi olarak kullanılan  tek katlı L planlı muhdes bir 

bina eklenmiştir. Dört  tarafı duvar  ile çevrili  iken günümüzde batı cephe‐

sinde duvar kısmının üzerinde demir korkuluklar bulunmakta, diğer cephe‐

lerde ise reklam panoları yer almaktadır. 

İki cepheli olarak  inşa edilmiş olan askerlik  şubesinin  ana  (kuzeybatı) 

cephesi, profilli iki sıra bir silme kulağı ile yatay doğrultuda ikiye bölünmüş 

olup  dikey  doğrultuda  ise  cephe,  beş  kısımdan müteşekkildir  (Çizim  1). 

Cephenin merkezinde  olan  giriş  kısmı  yüzeyden  bir  taşıntı  yapmaktadır. 

Sundurma şeklinde tasarlanan ve üst kısmı balkon olarak da kullanılan giriş 

kısmı, dört  adet  sütun  tarafından  taşınmaktadır. Bu giriş kısmının her  iki 

tarafında, simetrik bir cephe düzenlemesini görmek mümkündür. Cephenin 

kuzey ve güney köşeleri de, giriş kısmı gibi yüzeyden bir çıkıntı yapmakta‐

dır. Dikine dikdörtgen formlu, basık ve yarım daire kemerli, zemin ve birin‐

ci katlarla  irtibatlı  (her bir katta onar adet olmak üzere) toplam yirmi adet 

                                                                                    
1  19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi gidişatı değiştirmek adına pek çok devlet politikası geliştirilmiş 

olup bunların mimariye tesirlerinden de söz etmek mümkündür. Bu siyaset-mimarlık etkileşimi ilerleyen süreçte, İmpa-
ratorluğun yıkılışının ardından da devam etmiş ve yine kamu yapıları merkezli bir Cumhuriyet Mimarisi meydana getir-
miştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Sözen (1996). Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi, İş Bankası, İstanbul; İnci Aslanoğ-
lu (2010). Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Bilge Kültür Sanat, İstanbul; Doğan Hasol (2017). 20. Yüz-
yıl Türkiye Mimarlığı, Yem, İstanbul. 
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pencere yer almaktadır. Giriş kapısının sağı ve solu ile balkon kısmı ile bağ‐

lantılı pencerelerle beraber, cephede yer alan pencere sayısı yirmi beşe yük‐

selmektedir Ana cephenin giriş kısmı ile köşeleri, yüzeyden yaklaşık 0.65 m. 

bir çıkıntı yapmakta fakat bu etki yapının genel olarak dikdörtgen olan plan 

formunu  bozmamaktadır  (Fotoğraf  2). Cephenin  yüzeyden  çıkıntı  yapan 

kısımları ile irtibatlı pencereler yarım daire, diğer kısımları ile irtibatlı olan‐

lar ise basık kemer formludur. 

Yapının güneydoğuya bakan diğer cephesi ana cepheye benzemektedir. 

Ana  cephenin  aksine  yüzeyden  herhangi  bir  çıkıntı  yapmayan  cephenin 

giriş kısmı daha sade  tutulmuş, ana cephede yer alan balkonlu giriş kısmı 

çok daha basit bir  sundurma  ile  tamamlanmıştır  (Çizim  2). Ana cephede 

olduğu  gibi  güneydoğu  cephede  de;  dikine  dikdörtgen  formlu,  basık  ve 

yarım  daire  kemerli,  zemin  ve  birinci  katlarla  irtibatlı  toplam  yirmi  adet 

pencere  yer  almakta  olup  pencerelerin  bazıları  sonraki  süreçte  örülerek 

kapatılmıştır (Fotoğraf 3).  

Askerlik Şubesi Binasının kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri  ise yatay 

doğrultuda,  yapının  iki  ana  cephesinde  olduğu  gibi  iki  sıra profilli  silme 

kuşağı  ile  ikiye  bölünmüştür  (Çizim  3,4).Cephe  yüzeylerinde;  alt  ve  üst 

katlarlar irtibatlı, basık ve yarım daire kemer formlu dikine dikdörtgen on 

iki adet pencereden oluşmaktadır (Fotoğraf 4). Cephe pencerelerinden kori‐

dor kısımları ile irtibatlı olanlar yarım daire, birimleri aydınlatanlar ise basık 

kemer formludur. 

Yapının  zemin  katı;  biri  kuzeydoğu‐güneybatı  diğeri  ise  kuzeybatı‐

güneydoğu doğrultusunda birbirini dik kesen iki koridor etrafında yer alan 

birimlerden müteşekkildir (Çizim 5). Kuzeybatı‐güneydoğu doğrultusunda 

uzanan koridora, binanın kuzeybatısındaki giriş kapısından girilmektedir. 

Koridorun güneydoğusunda üst kata çıkış merdiveni, kuzey ve güneyinde 

ise yapıyı enine bölen koridora açılan giriş açıkları yer almaktadır (Fotoğraf 

5).  Koridorlar  dışında  zemin  katı meydana  getiren  birimler;  kuzeydoğu‐

güneybatı doğrultusundaki koridora açılmaktadır. Simetrik olarak yerleşti‐

rilmiş on iki birimin tamamı dikdörtgen plana sahiptir (Fotoğraf 6,7).  

Kuzeydoğu‐güneybatı doğrultusunda,  irtibat merdivenin de yer aldığı 

koridoru  enine kesen, kuzeybatı‐güneydoğu  aksında bir  ikinci koridor ve 

bu koridora doğu‐batı yönlerinden simetrik olarak çılan on iki odadan olu‐

şan yapının üst katı  (birinci kat), zemin katın bir  tekrarı  şeklinde  tasarlan‐

mıştır (Fotoğraf 8,9) (Çizim 6). Yine üst katta olduğu gibi; birinci katı mey‐

dana  getiren  birimler;  kuzeydoğu‐güneybatı  doğrultusundaki  koridora 

açılmakta olup simetrik olarak yerleştirilmiş on iki birimin tamamı dikdört‐

gen plana sahiptir 
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19. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapı, plan özelliklerini, genel hatlarıyla 

büyük oranda korumaktadır. Bununla birlikte, Eski Askerlik  Şubesi Bina‐

sı’nda yapılan  restorasyon projesi kapsamında,  toplam yirmi dört mekan‐

dan bazılarının özgün olmayabileceği anlaşılmıştır. Binanın içerisinde farklı 

dönemlerde değişiklikler olmuştur. Gerek zemin gerekse birinci katta, ku‐

zeydoğu‐güneybatı  doğrultusundaki  koridora  açılan  bazı  odaların  duvar 

kalınlıklarının  farklı  olduğu  görülmüştür.  Yapılan  duvar  incelemelerinde 

kalın duvarların  taş  kagir  olduğu,  ince duvarların  ise  ahşap  çatma hımış 

olduğu  tespit  edilmiştir. Bu duvar kalınlığı ve malzeme  farklılığı binanın 

özgün halinin yirmi dört değil, on altı birimli olduğunu düşündürmektedir 

(Çizim 7). Bununla birlikte özellikle koridorlarda, ahşap ve PVC malzeme 

ile  yapılan  bölümler,  kat  irtibat merdiveni  ile  kapı‐pencere  doğramaları 

özgün değildir. Ayrıca yapının  tavan ve  taban döşemelerinin de sonradan 

ek olduğu, hem malzeme kalitesinden hem de yapılan kısmi onarımlar neti‐

cesinde anlaşılmıştır. Benzer bir durum balkon zemini  içinde geçerli olup 

günümüzde  zemin  beton  kaplı  olarak  bulunmaktadır.  Yapıda  özgün  üst 

örtüyü  anlamak  için  gerçekleştirilen mevcut  tavan  sökümlerinde,  zemin 

katın  üst  örtüsüne  bağlı  özgün  ahşap  kirişlere  ulaşılmıştır  (Fotoğraf  10). 

Yapıya ait özgün olmayan bir diğer uygulama ise dış cephe sıvasıdır. Gerek 

eski  fotoğraflar  gerekse  yapılan  raspa  sonucunda  yapının  günümüzdeki 

kırmızı sıvalarının özgün olmadığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 10‐12). 

Yapı, koruma kurulu arşivi ile Malatya Kültür Envanterinde 1893 yılına 

tarihlenmektedir  (Malatya Valiliği, 2014: 84). Doktora  tezinde  II. Abdülha‐

mid Dönemi  imar  faaliyetlerini  inceleyen Abdullah  Şevki Duymaz’da, ya‐

pının II. Abdülhamid Dönemi’nde inşa edilen bir askerlik şubesi binası ol‐

duğunu belirtmektedir  (Duymaz, 2003: 196). Ancak; Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi taramalarında 1893 yılında sancak dâhilinde herhangi bir askeri bina 

inşaatında bahsedilmemektedir. Bununla birlikte Hasan Paşa Komutasında 

Dördüncü Ordu Dairesi  sorumluluk  sahasındaki Malatya’da;  1306  (1889) 

yılında halkın yardımıyla bir kışla inşasına başlandığını belirten bir belgeye 

ulaşılmıştır2. Özellikle salnamelerden hareketle hazırlanmış ve kentin 1830‐

1919 yılları arasını detaylı bir şekilde incelediği eserinde Adnan Işık, H.1312 

(M.1894‐95) Tarihli Mamuretu’l‐ Aziz Salnamesine göre 1894‐95 yılları ara‐

sında  mevcut  yapının  bulunduğu  yerde  bir  askeri  kışlanın  olduğunu; 

H.1325 (M.1907) tarihli salnameden hareketle ise kentte bir nizamiye ve bir 

redif kışlası inşa edilmiş olduğunu belirtmektedir (Işık, 1998: 617). Ayrıca 2 

Mart H. 1308‘deki  (M.1891) Malatya depreminden bir gün  sonra, padişah 

                                                                                    
2  BOA, DH.MKT.,nr. 1586/5, 19/5/1306 (M.1889). 
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izniyle 500 çadırın redif deposundan alınıp halka dağıtıldığı bilinmektedir 

(Ürkmez, 2016: 977). Redif kışlalarının depo, cephanelik ve şube olarak ya‐

pıldığı düşünüldüğünde, M.1891 yılında kette bir kışlanın varlığından söz 

etmek mümkündür3. Günümüz Malatya Kenti’nde iskânın 19. yüzyılla be‐

raber başlaması ve buna paralel olarak ‐klasik manasıyla‐ tarihi kamu yapı‐

larının burada bulunması, günümüzde dahi binanın bulunduğu bölgenin 

kışla caddesi olarak anılması, 1891 yılında inşasına başlanılmış olan kışlanın 

Eski Askerlik Dairesi binası olma ihtimalini güçlendirmektedir4. Ayrıca 1927 

yılına  ait  bir  kent  fotoğrafında Askerlik  Şubesi  Binasının mevcut  olduğu 

görülmektedir (Fotoğraf 13). Bu durumda 1920’li yıllar yapı için bir üst sınır 

kabul  edilebilir. Tüm bu verilerden hareketle yapının  redif kışlasına bağlı 

bir askerlik dairesi olarak 1893‐99 yılları arasında  inşa edildiğini söylemek 

mümkünüdür. 

 

IV. KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

Osmanlı askerî sistemindeki  ilk köklü değişiklikler sultan  II. Mahmud 

döneminde yapılmıştır. Sultan Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı kaldı‐

rılmış, yerine Asakir‐i Mansure‐i Muhammediye adında yeni bir ordu ku‐

rulmuş, buna  ilave olarak gerekli görüldüğü  takdirde yararlanılmak üzere 

bir  ihtiyat ordusu olan Redif Teşkilatı vücuda getirilmiştir  (Çadırcı,  1963: 

66). Osmanlı askeri sistemindeki değişikliklere bağlı olarak, asker alımı  ile 

ilgili yapılanma II. Abdülhamid döneminde köklü bir değişikliğe uğramış‐

tır. Yapılan genişletme‐geliştirmelerle Osmanlı  İmparatorluğu’ndaki askerî 

güç varlığı (19. yüzyıl ikinci yarısında) 700.000’i bulmuştur (Ürkmez, 2006: 

114). Bu yeni yapılanma ve oluşturulan kurumlara bağlı olarak pek çok  ‐

yeni‐ askeri kamu binası da imparatorluk genelinde inşa edilmiştir5.  

Bu süreç öncesi, Klasik Osmanlı askerî kışlalarda, geniş bir avluya sahip 

dikdörtgen planlı bir yapı hâkimdir (Çitfçi, 2004: 333). Kışlaların ekserisi bu 

plan  özelliklerine  sahip  olmakla  birlikte,  münferit  örneklere  de  rastlana 

bilinmekteydi.  Redif  Teşkilatının  kurulmasının  akabinde  ise  özellikle  II. 

Abdülhamid  Dönemi’nde  klasik  kışla  mantığının  dışına  çıkılarak  farklı 

amaca hizmet eden binalardan oluşan redif kışlalarının inşa edildiği görül‐

mektedir  (Fotoğraf  14).  Bu  yeni  yapılanma  dâhilinde;  Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılmasından  sonra  (1826)  inşa  edilen pek  çok  askerî  binanın  nerede, 

                                                                                    
3  Bu kışlanın mevcut yapıyla ilişkili olduğu ise muğlaktır. 
4  M. Mithat Özgen yapmış dolduğu doktora tezinde Malatya'da 1900 yılında bir askeri deponun varlığından söz etmekte 

fakat yapının, yapılan taramalar neticesinde tespit edilemediğini belirtmiştir. Bu deponun mevcut askerlik şubesi ile iliş-
kili olup olmadığı net değildir. (Bkz. Özgen, 2013: 201,202). 

5  Bu dönemde inşa edilen askerlik şubeleri için bkz. Milli Savunma Bakanlığı (2001). Yaşayan Tarihi Kültürel Askeri 
Yapılar. Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Yayınları; Duymaz, Şevki (2003). II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri. 
Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 195-196. 
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hangi malzeme ile nasıl inşa edileceği önceden belirlenmişti. Nitekim konu 

ile  ilgili olarak doktora tezinde Aynur Çiftçi, bazı askerî kışlaların  inşasına 

ilişkin  çeşitli  şartnameleri neşretmiştir6. Aynur Çiftçi  tezinde  ayrıca,  farklı 

yapı  türlerine  (Kışla, Karakol, Rüştiye, Hastahane, Fabrika) ayırdığı askerî 

yapıları dikdörtgen, U, L ve T  tipli olarak değerlendirmiştir7. Aynur Çiftçi 

dışında konu ile ilgili ciddi araştırmalar yapan bir diğer bilim insanı ise M. 

Mithat Özgen’dir. Özgen, Anadolu’da inşa edilmiş redif binalarını ele aldığı 

doktora tezinde8, redif kışlalarında yer alan binaları; daire, depo, cephanelik 

ve koğuş olmak üzere 4’e ayırmıştır (Özgen, 2013: 232). Özgen yapı grupla‐

rını belirlerken binaların boyutları, kat sayısı ve giriş cephelerini esas almış‐

tır. 

Makale kapsamında  incelenen Malatya Askerlik  Şubesi Binası’nı, Mit‐

hat  Özgen’in  yaptığı  değerlendirmeye  göre  daire  (askerlik  dairesi),  Aynur 

Çiftçi’nin yaptığı tipolojik tasnife göre ise dikdörtgen planlı yapılar grubunda 

değerlendirmek mümkündür.  

Osmanlı coğrafyasında, askeri kamu yapılarının genel karakteristiğine 

uygun  olarak,  birbirine  benzer  plan  özelliklerine  sahip  yapıları  görmek 

mümkündür.  Bu  doğrultuda;  bir  koridor  etrafında  yer  alan  birimlerden 

müteşekkil, dikdörtgen planlı askerî yapılara Anadolu genelinde sıkça rast‐

lanır (Tablo 1). Ayrıca askeri amaçlı yapılmış kamu yapıları dışında da, ben‐

zer özellikler gösteren planda binaları görmek mümkündür (Tablo 1). 

Yapıların giriş cephelerinin klasik özellikler gösteren sütunlarla vurgu‐

lanması, Osmanlı Mimarlığında Ampir üslup  özelliği  olarak  19.  yüzyılda 

ortaya  çıkmıştır  (Aydın,  2006:  52). Bu  yüzyıl Osmanlı Mimarisinde kamu 

yapılarının yaygın olarak  inşa  edildiği dönem olması dolayısıyla,  sütunlu 

cephe düzenlemelerine  sahip yapılar  içerisinde  ‐hastane,  redif dairesi, hü‐

kümet konağı, postahane gibi‐ çok sayıda kamu yapısını görmek mümkün‐

dür.  

Malatya Askerlik  Şubesi Binasıʹnın ana cephesi, dört  sütun  tarafından 

taşınan, üst  kat  ile  irtibatlı  tarafı  balkon  olarak  kullanılan, dışa  taşkın bir 

giriş kısmı  ile vurgulanmaktadır. Yapıya bu açıdan bakıldığında, Anadolu 

genelindeki pek çok kamu yapısına benzer bir cephe düzenlemesine sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. Anadolu’daki mevcut örnekler içerisinde 

Malatya Askerlik  Şubesi Binası’na  tam olarak uyan bir uygulamaya  sahip 

                                                                                    
6  Şartname için bkz. Çiftçi, Aynur (2004). 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Askeri Mimari ve İstanbul İnşa Edilen Askeri 

Yapılar II. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 41-46. 
7  Çiftçi, Aynur (2004). 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Askeri Mimari ve İstanbul İnşa Edilen Askeri Yapılar I-II. Doktora 

Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 
8  Özgen, M., Mithat (2013). Osmanlı Devleti Ordu Sisteminde Redif Teşkilatı ve Anadoluda Kurulan Redif Kışlaları. 

Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 
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yapı olmasa da, giriş kısmında dörder adet  sütunla  taşınan balkonu olan; 

Kuşadası Hükümet Konağı  ve  Bursa Askeri Lisesi  ile  ikişer  adet  sütunla 

taşınan; Koçhisar Redif Dairesi, Develi Askerlik Şubesi, Ilgın Askerlik Şubesi 

binaları, Malatya  Askerlik  Şubesi  Binasıʹnın  giriş  düzenlemesiyle  benzer 

özellikler göstermektedir (Tablo 2). Bu kamu yapılarına ilave olarak; Safran‐

bolu, Taşköprü, Muğla ve Erdek hükümet konakları ‐üst katlarında balkon 

düzenlemesi olmasa da‐ giriş kısmında dört sütunlu bir düzenlemeye sahip 

olması,  İzmir Hükümet Konağı sundurmalı bir giriş kısmına sahip olması 

ve  giriş  kısmının  cephe  yüzeyinden  çıkıntı  yapması;  Kütahya,  Elazığ  ve 

Konya hükümet konakları, giriş kısmı ve ana cephe köşelerinin cephe yüze‐

yinden  çıkıntı  yapması  ve  bir  E  formuna  dönüşmesi  yönleriyle Malatya 

Askerlik  Şubesi Binasına benzemektedir  (Tablo 2). Ayrıca bu yapıların  ta‐

mamı, iki katlı olmaları ve büyük bir çoğunluğunun kat ayrımının yatay bir 

silme kuşağı ile sağlaması yönleriyle de, Malatya Askerlik Şubesi Binasıʹna 

benzemektedir. 

 

SONUÇ 

Malatyaʹnın; Arslantepe,  Battalgazi  ve  günümüz  kent merkezi  olmak 

üzere üç farklı gelişim evresi vardır. Günümüz Malatya kentinde yerleşim 

ve iskân, 19. yüzyıl ortalarından itibaren başlamış ve 20. yüzyılda da artarak 

devam etmiştir. Kent bu açıdan bakıldığında, Geç Osmanlı ile I. ve II. Milli 

(Ulusal) Mimarlık dönemlerine tarihlenen çok sayıda kültür varlığına sahip‐

tir. 1850‐1950 arasına tarihlenen bu kültür varlıkları içerisinde kamu yapıları 

özel bir öneme sahiptir. Dönemin bir özelliği olarak Malatya’da inşa edilen 

kamu yapılarından biri de, hali hazırda kent müzesi olarak  tasarlanmakta 

olan Malatya Askerlik Şubesi Binasıʹdır.  

Temelleri  II. Mahmud Dönemi’nde  atılan  fakat  II. Abdülhamid döne‐

minde uygulanma imkânı bulunan redif teşkilatının bir ürünü olan Malatya 

Askerlik Şubesi, redif kışlası mantığında inşa edilmiş bir yapılar topluluğu‐

nun  daire  binası  olarak  günümüze  intikal  etmiştir. Günümüzde  bir  kent 

müzesi olarak  yeniden kurgulanan bina, kentin kamu yapısı varlığı bakı‐

mından büyük önem arz etmektedir. Bu makale ile yapı, ilk kez ayrıntılı bir 

şekilde  değerlendirilerek  incelenmiş  ve  benzer  örneklerle  karşılaştırması 

yapılmıştır. Buna göre; bir dönem özelliği taşıması itibariyle çağının kamu‐

askeri yapıları ile benzer plan ve cephe özellikleri arz eden Malatya Askerlik 

Şubesi  Binası,  Tanzimat  sonrası  Türk Mimarisinin, Anadolu  için,  önemli 

yapı envanterlerinden birini teşkil etmektedir. 
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Harita 1: Malatya Askerlik Şubesi (Google Earth) 

 
 
 

 
Çizim 1: Askerlik Şubesi Kuzeybatı Cephe Görünüş (E‐G Mimarlık) 

 
 
 

 
Çizim 2: Askerlik Şubesi Güneydoğu Cephe Görünüş (E‐G Mimarlık) 
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Çizim 3: Askerlik Şubesi Kuzeydoğu Cephe Görünüş (E‐G Mimarlık) 

 
 
 

 
Çizim 4: Askerlik Şubesi Güneybatı Cephe Görünüş (E‐G Mimarlık) 
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Çizim 5: Askerlik Şubesi Zemin Kat Planı (E‐G Mimarlık) 
 
 
 

 
 

Çizim 6: Askerlik Şubesi Birinci Kat Planı (E‐G Mimarlık) 
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Çizim 7: Askerlik Şubesi Zemin Kat Plan Restitüsyon Planı (E‐G Mimarlık’tan İşlenerek) 

 
 
 

 
Fotoğraf 1: Malatya Askerlik Şubesi Genel Görünüş 
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Fotoğraf 2: Malatya Askerlik Şubesi Ana Cephe 

 
 

 
Fotoğraf 3: Malatya Askerlik Şubesi Kuzey Cephe 

 
 

 
Fotoğraf 4: Malatya Askerlik Şubesi Batı Cephe 

 



422 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 10/20 
 

 
Fotoğraf 5: Malatya Askerlik Şubesi Zemin Kat Giriş Koridoru 

 
 

 
Fotoğraf 6: Malatya Askerlik Şubesi Zemin Birimleri 

 
 

 
Fotoğraf 7: Malatya Askerlik Şubesi Zemin Birimleri 
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Fotoğraf 8: Malatya Askerlik Şubesi Üst Kat Birimleri 

 
 

 
Fotoğraf 9: Malatya Askerlik Şubesi Üst Kat Birimleri 

 
 

 
Fotoğraf 10: Malatya Askerlik Şubesi Özgün Üst Örtü 
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Fotoğraf 11: Malatya Askerlik Şubesi Sıva Raspası ve Özgün İnşa Malzemesi 

 
 

 
Fotoğraf 12: Malatya Askerlik Şubesi PVC Kaplamalar 
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Fotoğraf 13: Malatya Askerlik Şubesi Ahşap Kaplamalar ile Zemin ve Ters Tavan Uygulamaları 

 
Fotoğraf 14: Malatya Askerlik Şubesi Eski Görünüm 1927 (Adnan Işık) 

 
 
 

 
Fotoğraf 15: Eşme Redif Kışlası (M. Mithat Özgen) 
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Plan Tipleri 

 
Denizli Çivril Askerlik Şubesi (S.Ö.Cirtil’den) 

 
Kastamonu Askeri Rüştiyesi (II.Abdülhamid Fotoğraf 

Albümü‐http://www.loc.gov’dan) 

 
Fatih Askeri Rüştiyesi (II.Abdülhamid Fotoğraf Albü‐

mü‐http://www.loc.gov’dan) 

 
Gülhane Askeri Ortaokulu (II.Abdülhamid Fotoğraf 

Albümü‐http://www.loc.gov’dan) 

 
İsimsiz Bir Piyade Kışlası (A. Çiftçi’den)   

Bir Zabit Dairesi Planı (A. Çiftçi’den) 

 
Koçhisar Redif Binası (Sibel Elmas) 

 
Malatya Askerlik Şubesi Binası 
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Çivril Hükümet Konağı (Selda Özgün)   

Denizli 30 Ağustos İlk Mektebi (Selda Özgün) 
 

Tablo 1 
 

Kamu Yapıları Cephe Tasarımları 

 
Koçhisar Redif Dairesi 

 
Ilgın Askerlik Şubesi 

 
Yozgat Askerlik Şubesi 

 
Develi Askerlik Şubesi (Eski Hükümet Konağı) 

(Kayseri Valiliği) 

 
Kuşadası Hükümet Konağı 

 
İzmir Hükümet Konağı (draft.blogger.com) 
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Kütahya Hükümet Konağı (turizm.info) 

 
Malatya Eski Askerlik Şubesi 

 
Elazığ Hükümet Konağı 

 
Konya Valilik Binası 

 
Bursa Askeri Hava Lisesi (papiroom.com) 

 
Çivril Hükümet Konağı (Ömer Aydın) 

 
Safranbolu Hükümet Konağı (Ömer Aydın) 

 
Erdek Hükümet Konağı (Ömer Aydın) 

 
Taşköprü Hükümet Konağı (Ömer Aydın) 

 
Muğla Hükümet Konağı (Ömer Aydın) 

 
Tablo 2 

 


